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Beste allemaal,
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Voorwoord:

Wat leuk dat jij ons mooie gele boekje weer in handen hebt na een jaar. Nog
een paar weken en dan is het zo ver: de Jeugd Vakantie Week van 2021. Ons
team draaiende op allemaal vrijwilligers heeft ook dit jaar weer hun best
gedaan om een super tof programma voor jullie in elkaar te zetten. Na een jaar
op kernen gespeeld te hebben, kunnen wij niet wachten om jullie weer
allemaal te ontvangen op Scouting ’t Jagertje in Hulst!
Ben jij tussen de 6 en 12 jaar oud en heb je zin om (weer) bij ons te komen
spelen? Lees dan verder in dit boekje voor meer informatie. Dit mag je zeker
niet missen!
Tot dan!
Stijn van der Klooster, Suzanne van Gessel, Kimberley Nielen en Eveline
Elemans
Dagelijks Bestuur Stichting Jeugdvakantiewerk Hulst.

Tekst en vormgeving: Silke Smalheer, Ayleen Bogaerd, Merel de Waal, Mitzi Ivens, Jessy Hultermans
en Kirsten Niemeijer
Drukwerk: Drukkerij de Leest, oplage 700 stuks.
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Belangrijke informatie:
De speelweek is dit jaar van zondagavond 22 tot en met vrijdagmiddag 27 augustus
Het thema van dit jaar is: Freek in de IJswereld van Olá
-
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De opening van de 48ste speelweek vindt plaats op zondag 22 augustus met onze zelfgeschreven musical.
Alle kinderen in de leeftijdscategorie van 6 t/m 12 jaar mogen deelnemen aan onze activiteiten.
Goed of slecht weer, de speelweek gaat gewoon door op Scouting ’t Jagertje, Zoutestraat 65 te Hulst.
Kosten voor deelname bedragen 2 euro per dag (m.u.v. de musical en film).
Doe niet je beste kleren aan, want ze kunnen vies worden of beschadigen.
Zorg ervoor dat uw kind altijd het telefoonnummer bij zich heeft waar u bereikbaar op bent. In geval van
nood kunnen we u dan bereiken. Aan de kassa zijn hier ook bandjes voor.
Het is belangrijk dat uw kind op tijd op de speellocatie is. Zo kunnen we de speeltijd optimaal benutten.
Heeft uw kind een allergie of extra aandacht nodig, laat het ons dan weten. Dan houden we daar rekening
mee.
Tussen het ochtend- en middagprogramma blijven de kinderen bij ons lunchen. U dient hiervoor een
lunchpakket mee te geven.
Deelname aan onze activiteiten is geheel op eigen risico.
Tijdens onze speelweek worden er foto’s en filmopnames gemaakt ten behoeve van promotiemateriaal
voor op de website, Instagram en Facebook. Bij deelname geeft de ouder/verzorger toestemming aan de
stichting voor deze doeleinden (zie privacy statement op de website).
Ten alle tijden is het belangrijk dat uw zoon of dochter niet in afwachting is van een testuitslag, niet in nauw
contact is geweest met iemand die corona heeft en dat uw zoon of dochter zelf geen corona gerelateerde
klachten heeft. Is dit wel het geval: houd uw kind thuis! Zo zorgen we ervoor dat iedereen gezond blijft.
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Geel, Het Spelschip:
Tijdens de Jeugd Vakantie Week lopen er heel wat mensen in een gele polo rond. Dit zijn de stichtingsleden van
Stichting Jeugdvakantiewerk Hulst. Deze groep bestaat eigenlijk uit drie subgroepen: het promotieteam, team
thema en het spelschip.
Het promotieteam zorgt ervoor dat jullie via de sociale media kunnen volgen wat wij allemaal doen. Zo schrijven
ze ook de nieuwsbrief die een paar keer per jaar naar jullie verstuurd wordt. Verder houden ze de website up-todate en schrijven ze dit geweldige programmaboekje!
Team thema zorgt ervoor dat er een super leuk thema voor de Jeugd Vakantie Week is. De versiering van ’t
Jagertje wordt door hen bedacht en gemaakt. En kan jij je die coole musical nog herinneren op zondagavond? Zij
leiden de voorbereidingen voor de musical in goede banen! Daarnaast organiseren ze de filmavond tijdens de
speelweek.
Tot slot, het spelschip! Zij schrijven de spellen, zetten alle spullen klaar en maken de groepjes. Tijdens de
spelletjes begeleiden ze de groepjes, leggen ze de spelletjes uit en zorgen ze ervoor dat jullie een te gekke dag
hebben!
Stichtingsleden uit het Spelschip onder leiding van het spelhoofd:
Ayleen Bogaerd, Bo Picavet, Janne van Esch, Jessy Hultermans, Kirsten Niemeijer, Lieke Kouijzer, Marcy Hultermans, Mika Lossie, Mitzi Ivens,
Sanne Kindt, Siebe Hiel, Sjoerd Hiel, Sophie Courtin, Wouter de Belie en Louis Thiron.
Van links naar rechts: Daan van der Klooster (Hoofd spel), Ivo van Pamelen en Niek Steenbeek (Thema), Merel de Waal en Silke Smalheer
(Promotie).
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Opening en musical:
Eindelijk! We zijn weer terug van weggeweest. Vorig jaar hebben we natuurlijk de musical gevolgd via een groot
scherm, maar dit jaar is hij weer terug… onze zelfgeschreven musical! Dit jaar mogen wij jullie weer verwelkomen
op zondag 22 augustus voor een te gekke start van de 48ste Jeugd Vakantie Week! We nemen de huidige
maatregelen in acht, dat betekent dat volwassenen die ook naar de musical willen komen een geldige QR-code
moeten overhandigen via de Corona-Check app. Voor kinderen geldt dit niet!
Voordat we gaan kijken naar de avonturen van Freek kan je leuke spelletjes komen spelen in het thema van dit
jaar: Freek in de IJswereld van Olá. Op het terrein kun je ook kennis maken met de musicalsterren van dit jaar en
natuurlijk is Freek er ook!
Freek heeft het de laatste dagen vreselijk warm… hij heeft al vele verschillende pogingen gedaan om af te koelen,
maar zonder resultaat. Tijdens de speelweek krijgt Freek de mogelijkheid een reis te winnen naar een heel erg
koel land, maar wint Freek deze reis? En wat zou er met Freek gebeuren als hij een reis naar het ijskoude Olá
wint……?
Ben jij benieuwd hoe het afloopt met Freek? Kom dan naar onze zelfgeschreven musical op zondag 22 augustus
19:00 uur op het terrein van Scouting ’t Jagertje!
Aankomst: 19:00 uur
Start musical: 19:30 uur
Einde musical: +/- 20:30 uur
Locatie: Scouting ’t Jagertje, Hulst
Kosten: Gratis voor kinderen. Volwassenen 1 euro (Met geldige QR-Code).
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Kleurplaat:
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Rood, Dagelijks bestuur
Vandaag is rood, de kleur van … ons Dagelijks bestuur!
Je ziet ze vast wel eens lopen, onze vier kanjers met een rode polo van het Dagelijks Bestuur. Je herkent ze
misschien van de Kiss & Ride en praatjes op het podium, maar ze doen veel meer dan dat. Het Dagelijks Bestuur
doet veel ‘achter de schermen’. Zo zorgen zij er bijvoorbeeld voor dat wij hier op Scouting ’t Jagertje kunnen
spelen, dat het geld goed ontvangen en uitgegeven wordt en dat alle materialen in orde zijn voor de speelweek. De
taken zijn dan ook verdeeld: we hebben een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een
materiaalmeester!
Verder kunnen alle stichtingsleden altijd steun en hulp vinden bij het Dagelijks Bestuur, zij leiden alles in goede
banen!
Van links naar rechts: Stijn van der Klooster, Suzanne van Gessel, Kimberley Nielen en Eveline Elemans.
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Vrijwilliger worden bij Stichting
Jeugdvakantiewerk Hulst:
Ben jij enthousiast, vind je het leuk om met kinderen te werken en ben jij 14 jaar of ouder?
Dan kun je je vanaf nu aanmelden om vrijwilliger te worden bij Stichting Jeugdvakantiewerk Hulst en je 40 uur
maatschappelijke stage verdienen!
Ook dit jaar kunnen wij onze vrijwilligers niet missen bij het waarmaken van een fantastische speelweek voor de
kinderen uit de gemeente Hulst. Als vrijwilliger heb je taken als het begeleiden van groepjes, spellen uitleggen en
spelmateriaal klaarzetten/opruimen.
Daarnaast maak je elke dag kans om ‘vrijwilliger van de dag’ te worden en aan het einde van de week om
‘vrijwilliger van de week’ te worden. Dan zet de stichting jou in het zonnetje.
Aan het einde van de speelweek vieren wij een feestje in onze grote tent om alle
vrijwilligers te bedanken, dit jaar in het thema ‘Après-ski’! Geloof me, dit wil je
niet missen!
Denk jij nou “dit is iets voor mij”? Meld je dan alleen of in een tweetal aan door
een mail te versturen naar info@jvwhulst.nl, of vul het formulier in op onze
website.
Mocht je nog vragen hebben, mail dan naar bovenstaand emailadres.
Het vrijwilligersfeest wordt gesponsord door onze hoofdsponsor Claassen, Moolenbeek & Partners
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Vind de goede route:
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Speluitleg en programma:
De enige echte, actieve, sportieve en creatieve Eskimo-achtkamp!
Dit is jouw kans om te laten zien wat je allemaal in je mars hebt! Maak samen met je team een vlag, bedenk een yell
en bewijs dat jouw team het beste is! Ga als snelste over de stormbaan, wees het slimste bij het Mastermind en
wees de beste speurneus bij de sneeuwballenspeurtocht. Wie weet kom jij met je team als beste uit de bus en
bezorg jij jouw team de overwinning!
Het prachtige postenspel en hilarisch huttenbouwen!
Springen op een megagroot springkussen, cake versieren, zoekspellen en een heus archeologisch ballenspel…
zomaar een greep van alle toffe dingen die dinsdagochtend op het programma staan bij het waanzinnig leuke
postenspel! Doe goed je best en verzamel zoveel mogelijk munten, die zouden nog wel eens van pas kunnen
komen!
Deze middag is het namelijk tijd om te knippen, te plakken, te timmeren, te zagen, te hakken en te bouwen: tijd om
een megavette hut te gaan bouwen! Maak jij met je team de gaafste hut van allemaal?
Het formidabele fifty-fifty en het waanzinnige waterspel!
Vandaag weer een drukke dag voor de boeg, te beginnen met het superleuke fifty-fifty spel! Welk team is hier een
meester bij het ijspegelroof? En welk team kan als geen ander samenwerken bij het levend bingo? Geef alles en
wie weet gaan jij en je team er met de hoofdprijs vandoor!
’s Middags is het tijd voor het jaarlijkse hoogtepunt van onze speelweek… het waterspel! Trek je zwemkleren
maar uit de kast, want we gaan bijvoorbeeld tobbedansen, buikschuiven en nog veel meer!
LET OP: neem naast een tas met je lunchpakketje een aparte tas mee met daarin je zwemspullen! Zorg er ook
zeker voor dat er naast zwemkleren en een handdoek ook een warme trui in zit samen met een paar
waterschoenen, slippers of laarzen!
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Waanzinnige workshops en keileuk kriskras!
Lijkt het jou fantastisch om te leren koken? Of om proefjes te doen als een echte wetenschapper? Of heb
je altijd al eens willen survivallen of spuiten met graffiti? Het kan allemaal tijdens onze superleuke
workshopochtend! Vlakbij de inschrijftafel vind je een lange lijst met alle gave workshops die jij deze ochtend
kunt volgen, dus schrijf je snel in, zodat je zeker weet dat er voor jou een plekje is (vol=vol!)!
Na de workshops spelen we kriskras! Ga in het bos op zoek naar tientallen leuke spelletjes die jij kunt doen! Ga
langs bij de schminkpost, het springkussen en de tokkelbaan en zorg dat je alle posten verzamelt!
Het verrassende, vermakelijke en verbluffende vrijdagspel!
Ook op de laatste dag van onze speelweek zijn we nog lang niet uitgespeeld! Integendeel, het is namelijk tijd voor
een waanzinnige afsluiter! Leg met je groepje alle routes af en leef je uit tijdens al onze fantastische spellen! Er
zijn springkussens, ijsjes, schmink en levend tafelvoetbal… te veel om op te noemen! Als klap op de vuurpijl gaan
we natuurlijk kijken hoe het afloopt met Freek en zien we de afsluiting van onze musical!
Programma voor tijdens de speelweek:
Dag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
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Ochtendonderdeel

Middagonderdeel

Inschrijven: 09:30 - 10:00 uur

Eind spel: 15:30 uur

X
Teambuilding
Postenspel
Fifty-Fifty
Workshops
Routespel

X
Achtkamp
Huttenbouwen
Waterspel
Kriskras
Routespel + Musical

Avondonderdeel
Musical 19:00
X
X
Film 19:00
X
X
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Roze: Kokkies
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Roze, Kokkies:
Niet te vergeten: onze roze toppers!
Zij zorgen ervoor dat jullie wat lekkers kunnen snoepen en drinken tijdens het spelen. Maar ook de
stichtingsleden kunnen natuurlijk niet werken op een lege maag. Daarom hebben wij onze Kokkies, die elke dag
weer voor ontbijt, lunch en avondeten zorgen (wat een luxe!). Zo kunnen wij weer de dag beginnen met een goede
kop koffie, een bammetje in onze middagpauze en na de speeldag aanschuiven aan tafel voor een lekker bord
spaghetti of sla met spek. En, oh ja: vergeet het toetje niet!
Van links naar rechts: Jan-Paul Boussen, Femke Hiel, Femke Geene, Wouter van Mol.
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Kleurplaat:
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Merchandise:
Wist jij al dat je op ons speelterrein te gekke Stichting Jeugdvakantiewerk Hulst merchandise kunt kopen? Denk
aan zonnebrillen, shirts en bandjes. Met deze merchandise steun je gelijk onze stichting. Is dat niet mooi
meegenomen?
Onze merchandise is elke dag van de speelweek te koop aan de ingang. Je kunt daar cash betalen. Ook kun je
online via sociale media merchandise bestellen, dan kun je ook betalen middels een Tikkie! Merchandise
bestellen kan via: Facebook, Instagram en de website. Vergeet hierbij niet indien nodig de maat te vermelden!
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Zonnebril

€2,50

Zweetbandje

€2,00

Vlag

€12,50

T-Shirt

€10,00
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Film:
Net zoals elk jaar vindt er dit jaar ook weer een leuke filmavond plaats tijdens de speelweek. De filmavond vindt
plaats op woensdagavond 25 augustus om 19:00 uur. Dit jaar zal de film afgespeeld worden op een groot scherm
op een nader te bepalen locatie. Zorg dat je op tijd bent, dan mis je niks van de film!

De titel van de film houden we nog even geheim, maar het belooft een te gekke avond te worden. Dit wil je niet
missen! De film is geschikt voor iedereen, dus vergeet ook zeker niet je broertje, zusje, vriendje of vriendinnetje
mee te nemen!
Kaartjes kun je van zondag 22 t/m woensdag 25 augustus kopen bij het merchandise kraam op Scouting ’t Jagertje.
Nog geen kaartje kunnen kopen door de week? Koop dan het kaartje bij de kassa bij de film op woensdag 25
augustus om 19:00 uur. Voor volwassenen geldt hetzelfde als bij onze musical, om naar de film te komen moet je
een geldige QR-code in de Corona-Check app kunnen overhandigen bij binnenkomst.
Aankomst: 19:00 uur
Start film: 19:10 uur
Einde film: +/- 21:15 uur
Kosten: €3,50 per persoon
Plaats: Nader te bepalen, houd de sociale media in de gaten!
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Groen, Vervoer:
Je kent ze misschien wel van hun hit TOET! De mannen van Vervoer!
Vorig jaar waren ze druk bezig om alle spelmaterialen naar de kernen te brengen, maar ook op ’t Jagertje zijn ze
druk bezig. Zo rijden ze rond met de geluidswagen om ervoor te zorgen dat iedereen weet dat het weer Jeugd
Vakantie Week is, helpen ze bij het opbouwen van de poort en bij het opzetten van springkussens. Daarnaast
komen de mannen in het groen bij jullie langs om te kijken naar de inzendingen voor de weekopdracht! Lees op
pagina 25 over de inhoud van de weekopdracht van 2021 en de prijs die je dit jaar kunt winnen!
Van links naar rechts: Douwe Kouijzer, Martijn De Belie, Koen Baltussen, Kasper Mols en Jordy Schelfhout
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Woordzoeker:
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Weekopdracht:
Ook dit jaar organiseren we weer een keileuke weekopdracht, waarbij je thuis nog lekker aan de slag kunt met
JVW! Knutsel, bouw of bedenk iets moois! Schrijf je in op de website, Facebook of Instagram. Wie weet komt de
geluidswagen langs om je weekopdracht te bewonderen! Ook dit jaar valt er weer een mooie prijs te winnen
gesponsord door Claassen, Moolenbeek & Partners.
Voor de invulling van de weekopdracht van dit jaar moeten jullie nog heel even geduld hebben, we houden de
invulling namelijk nog heel even geheim…
Houd de website en onze social media goed in de gaten, want zondagavond 22 augustus, zodra de musical klaar is,
zal de opdracht bekend worden gemaakt!
Ben jij nou super benieuwd geworden?
Volg ons dan op onze Facebook en Instagram pagina, die vind je helemaal vooraan in het boekje!
We kunnen niet wachten om jullie mooie weekopdrachten ook dit jaar weer te komen bewonderen.
Alvast veel succes allemaal!
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Verbind de cijfers met elkaar:
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Steun Stichting Jeugdvakantiewerk Hulst:
Onze speelweek komt steeds dichterbij en wat hebben we er zin in! Om deze speelweek wederom magisch en
onvergetelijk te maken, gaan we uiteraard weer groots uitpakken. Ondanks dat het werk dat de stichtingsleden
verrichten volledig vrijwillig is, zijn er natuurlijk wel kosten verbonden aan het organiseren van deze speelweek.
Denk hierbij aan het huren van de locatie, het kopen van materialen, het huren vanspringkussens en ander
materiaal van externe partijen. De coronacrisis zorgt voor ons ook voor financiële tegenvallers en daarom hopen
we dat er vrijwilligers zijn om een steentje bij te dragen!
Als je Stichting Jeugdvakantiewerk Hulst wilt steunen, wil je misschien ook wel weten waar het geld naartoe gaat.
Omdat de speelweek uitzonderlijk georganiseerd wordt door vrijwilligers, gaat al het gesponsorde geld naar het
organiseren en bouwen van de speelweek. We proberen zoveel mogelijk te werken met duurzaam materiaal,
maar ook hebben we spelmateriaal nodig zoals schmink, verf en ander knutselmateriaal. Indien nodig sparen we
ook lakens, eierdozen en petflessen met onze leden. Jaarlijks hebben we ook een zelfgeschreven musical en een
bijhorend thema waar onze speelweek om draait.Jij kan het verschil maken!
Door de QR – code te scannen kom je op een betaalpagina terecht, via hier kan je een
vrijwillig bedrag naar JVW overmaken!
Steun jij ook JVW?

#iksteunjvw
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Kraak de code:
Kraak de code en vind de verborgen zin.
! @ # % ^ & ( ? ) - + = \ : / ~ < > 0 [ l ] ; , . v
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
&>^^+ (!![ /~ !]/:[ll> ):
_____ ____ __ ________ __ ___
(! -)//+ \^^
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _?
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BEDANKT!
Namens heel onze stichting willen wij alle
sponsoren bedanken en iedereen die nu al heeft
bijgedragen aan de Jeugd Vakantie Week van
2021.
In het bijzonder:
Claassen, Moolenbeek & Partners
Betreft de sponsoren die bedankt worden:
Gemeente Hulst
Brandweerpost, Hulst
Het Melkhuis
Scouting ’t Jagertje, Hulst
JEP – Jouw Event Partners
Kiddy-Fun springkussens
Tentenverhuur Bressers
Rabobank clubkas campagne
Arentis
Honda Garage, Van der Poel
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